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'� ر
�� ��اوم �E در ایE را! و  �0ح!�2��K ا�Bار. ��$�دی@�� �"�#� 3�ش ! �>. 
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�+ �DAB �#) �! ن ��5�اه��H @اد2 !�وی'�-�  .ر��/ ا!�اه�@ 
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 ���� ��ر

�ال ��!�ط !� !#�Dران (�#��ی	 از 
�� رژی@ �Bام  ��� ���� و��د ���� ا���

� . ای� رژی! ��دی�ا� در ��د ?��� Eای v�+"F%و �D� ه#�ن ز��ن �ایE در %�)	 !�د 
�� در �د
"�ن ��اق و ای�ان �6{�� و روز���� ه�� F�ر ه�� ��!	 و _�!	 ��!
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� ��رد 
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�� ا�*� و �در ه�� 

� �"�# 	#

� ر��
 Eای �� و� ��Y�ل اZ��رت ��د ���� !-$'� در �#�د �
�
� ا(��� Eای ��ر�3ان"ای�A. Eیl وا�?��ت از 
�� . !���رد ! �D"ره 	در (�ای< 



� ��)��ن ��6 را!�+��ن و ��زف���3ا���م در -;  �3د!�ت از ا��"�"�� E�! a-B ا)# 
@-�-$"

�ل  در 3'ارش ��د راا 1984#�) ���D#! ���3رژی از !$�ر ��
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�ز��ن �-; .=�ی@  � ��J از ��دم 400در ه#�ن ز��ن �� ه#� (�ه� از !�E ر�"E . ��د�!
%"	 �D; از !#�Dران !�.	 H+�یV�� E . !�دی@!�M+�2 در2 !�)���ن !� ا}� !#�Dران (�#��ی	 

�-��_@ ا�$�ر دو)�23 �� را !#�Dران �د�� }D-%  د)�5اش ��!����ن ����$� ا��ی$� 
� در ��ی++�Fل .�ی#' �Hپ (�%}D-. 
  


�Dت درو�	�+دو �#��� !�K (+��"	 از ��$� ��$+@ 	
��
  و��ه�� ���� ایE ��ی���ت 
و ا��oل �E  ا�� �Hا �M�� ، E^رداز �ن ز��ن 
�ل  !�4 از !���ا+�ن.اد2 !�(�!�
� د


$�ت �K�0	 را ��"�� �د . در ایE ��ت 
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1 ( E�"
��6 �( ��� �� رادی$�)"�یEدر �=9?	 ! @Eو رز�+�2 .�ی   	
��
�H ��ی�ن 

�F�� ب��A� .�
�ب و در �=�!; �#��ر� ا�
�د2 و ����ب  @-��� 	�
�
�F� @رژی ���ا(�. 2 !�د�ه{�)^M�� ��{�. E� Eذه �! �  .ایE یb !�ر �Do"	 !�د 

  
������ی	 را از ایE ��ی�ن در ���ا���� �+V ا،در ��ی�ن !�4 از یb ده� �+V !� رژی@ ) 2

� ��+. �� !	 �Kی4 ��ن . ر ����اد2 (�ن !�د���ن �ود
� داد و��د E�+H ا������ی	 
 .ی��د �#�دایb وا!�"M	 �D-	 در �E ،ص ���د�� در l ا����د را در ��Dرز2 !�رژی@ 

 
�و2 !�) 3� �y�A ����اد3	، .?-�@ و .�!�� و  #D�د ه�� روا�	 و ��ه� و ، ��ق ���ی;

 �
� ��"�ا($; ��j5) ���3 ه� �ام از �� ��ا�-	 ا �D�� �� ���3 Nf�� در ��
� D0=�ت!�)�! �
	 .�}�� دا("��
  . و �6ی�2 ه�� ا�"#��	 و 

  

$�ت �����{ا�� ه Eای 	-Bی; د)�; ا��� Eرا . $�ام از ای 	�K�0 ت�$
 Eد)�; ای

 ی?+	 ه�"	 ا�"#��	 ،� .�=D0	 �E !� ایE ��ی�ن و ���?�ه#��m	و!�ی� در ا("�ا�ت 
�د ��"�� E� .�
� �E در یb ����اد2 �ر��3 !'رگ (�در �
� 2 ا اF�#م و ه

D��% �� D0=�ت و ا��Fر ��Aوم ���?! � �B��I ه#�رد� دا("@ و)	 ایE .+�� در 
 �E ��د 
�)��ن دراز� !� دا("E ��ز و ا�"�اض !� ایE ._�ی'2 و ا%��س !��	 ��#���

	.��$F. ت�D
"�$�� و �+��. ،��"
��
. � !� ایE ��ی�ن ��ا("@ .�Jو.	 ��ه�،3�(� از 
�=D0 �! E� 	�� دا(�،ه�"	 ا�"#�-B�� ��+. �� .�ری�5 در �=�!; ، �$-!  ��ن ��ار ��3"

�م. !�د bق،در ی�D>م ا��� !�  �ن ا0�%� (�ن در �y�A و ��ه+V  ��د2 !�رژوای	 و
+�J�=D0 	5،����دی� و ?� .�ری 	ر.�D?! E� 	�
$�ت 0�، ا�"#� Eد)�; ای�
  .�K	 ا
  

� ا��اد �E���9 و ه# �=D0 �! �D�� ن�#)�M� در �ن دوران E� H �3ر�� !�د؟ �� ��2 ا � 
� .Y�ر� و !�ور !� ای�2 ه�ی	 !+�م �ر�3! �+! �� در ،رو(+J$� !�دی@ H � @�"��
 	!'% 

� درHت !�رژواز� ��ا(�($; و�$F. �! ��ه�� 	و.�J. ن� 	ت درو��D
!+�م .   �+�
�o@ !�د،ی�.D?�� ا�-�� از ا�% �Mدی �J� ه'اران �)���
 �! 	$H�
�Dت در �+.  ا)�� �

� !� ایE ،درو�	� ��Fن دادمود ه#��<�ر ��#� ، ���M+2 !�دن از �نای��ا�"��زات و ! bی ، 
�.	 ��م ��د� �$F.د�!.  

  
� %$@ .A-�; ای+$� �� در �! ��(�
��	 رژی#	 )�زان ا
� و ��در ،ن دوران و 
�#��ر� ا
+� در روی�ه�� ��د !� �5�اه� ��Do. ل  (� ��د را�
 �+��� 	���p057@دی�$�� �$� ، � 

�+�ان ره�Dان ،ه#� ا��Fر و D0=�ت �� ���!���� ��Lی+� و �� !! 	��#� !�0�5 ��ر�fی	 



� �! 	"�% E�+H@دی�$�� �*D� ار (�2 و %$��� را�

	 و E"��3 �ن. ن ��
 ،��رت 
  .ده#� ه@ و _@ �� را .F$�; ���ا

  
"�ن و از �در ه�� ��ب �ن ز��ن !�
� �6و)"�ری� و  از روزه�� .�!�"�ن !� ی$	 از دو
در ی$	

�رoA! �3	 دا("�@ �=D0 .از �6و)"�ری� 	ه�.� lی�?. � @"
.  !�ه� !�
��E از و� ��ا
Eد2 ای�
 �
�'ی' از  �
� ���ز� !� .?�یl ��ارد ��M ه� روز �B ه� " : ��M��J3 دو Eای

� �6و)"� ���"+�" :�J3 E"@. " را در ا�0اف ��د �#��D+	�6و)"�� �� ا_-. ای+��  	��� G
�ر داری@ ده=�ن و .?�اد #	 از ���ن ��' �رj� �3-	 ه�ه� روز !� ���� 
�و�+" . �. 

����� �6و)"�ری� �jA�ل B+?� !'رگ ا
� و روزا�� در .�)�� }�وت ا�"#��	  �E ��ا��2 ام
�ر ��$+� �6و)"�ری� �����د��; ه�� و �#�"�ا � وا�?�� ایE ".ن ه� �	 را !� ایE د)�; 

 �� ا.�Jق ��!�د ! Gی� ��ی�o درv در
"	 از �ر�3 و ، !+� !� ���?�� D0=�.	 ��د،ا
� ��ا(�@=D0 .	"��+) ر��� 	.�=D0 2رز�D� از �� را ���ا��"�@ و �=D0 wری�. ��، 	"% 


<A	 دا("�@ .�#- bد ،در ی�� �� �+
 �! �+! �#����� ��ا��2 ه�ی	 !�دی@ ، 
 �� .?#=	 دا("#- Eد ای�� 	در �?+ �ه#�ی�M را ر��/ �<�ب ��$�دی@ !�ون ای+$

@�)�!.   
  

ن ز��ن !� ا�3 �� در �. �ا.�b .�د2 ا� !�دی@در �ن دوران �� ��اه�ن ا
"=�ار �#��ر� د��
ه�� رهE�H �D از �3د2 �ر�3ان ��ض ��Aل در �+V !� رژی@ ��6وز ���Fی@ !+� !� ره+#�د 

@�+
���ی� دار ای�ان را ��Dان  �=D0 	5.�ری ����3���� G=�. ای�ا�	 �ر ��$��Fی@ .� 

�!�ز���� ادار2 ��$�دی@  �!�o� ���Dرت د��/ .� !�ی� �ر���� ه� و �ر�3ه�� را ! �  و!

� ��ن ه2�J و ه���2 !��3د�� و روزا�! ��ر�3ان را ��D�ر ��$�دی@  E�! �12 �. 16 ���
 
�+�ان �fا�=�ب�ر ++� و در B�رت .l-5 از د
"�را.#�ن ���ن  �� ی� و !� ز��ان، را  !! 	"%

  .��گ �A$�م ��$�دی@
  


�)	 از (?�ر �#��ر� د���ا.�b .�د2 ا�  c+6 �)^3 از I6، ��3در 	oA! �!�ون ای+$
 در �ن ز��ن .?�یi ایE . (�ی@"، %$��� �ر��3 !�ا!���زاد� ،" �� G%�B (?�ر ،(�د

�
���! �J(�5� ��	 !� �ن ! ��Zه�ا �� !� . (?�ر �� ��ا�=� �	 را !�ا��5�M و �
�ر�3ان (�2 !�دی@ ����=% �ه#� �� !� ه#�ن . 
�� .$��; ��م !����ا("�@ و �"��


�!'ی� �
� وی`2 ا��Fر ����	 ا ��M� 	A>
، G)  ��(�?� ش و�و روز �pF�ل .
� !�ز��رد !�دی@ ،!�ون �! �   . !����ی�F@�6ا.�b ��ن�$
 �� ، .�ری�M� �!wه	 !H 2 %$��� ���ه����ر�3ان و �! �� ه#�E (?�ر ��"�ان دری��� 

�
�ر��3 ا�f و 	�� ا��وز (?�ر� ار.��H ا!�� و !�ادر� ه#�ن (?�ر .در �ن ز��ن و�! 

	 و +�ر زدن و �رزو و ���ل !�رژواز� ��ا��� در ��ن ه���ه@ !�د !�ا� �G ��ر��
ت 

ده=���ن ،!�رژواز� ��د !� .+��ی	 ��در !� ای+$�ر �D�د و ���Dی�� .�A ایE (?�ر . ز��+�اران
 ��-� ��M+� ز و�!�
�+�ان  �و �ر�3ان (��� را زی� H�6@ ��د �3د�ورد و از ���� !

�+�ر ا���م ���3 ه#�ن !�رژواز� %#�م ��ن ر. ز��+�اران ا
"�Jد2  Eای �ا2 ا��ا�� ز����$
�ر�3ان را �"; ��م �# Iن �6ری�# �! V+� ن و ���و در��د �! ��ران دران و 6د .� ��ی�$

2� از ه#"%$��� �ر��3" ،ا�� در !�E ایE (?�ر ه�. ��6 �ر�3ان ��' ر%@ �+#�د�+Dی�� �.  
�

���ی� �D�د2 و ����. ا �>-
��ار ا
� . �+9�ر ای+�ن از %$��� �ر��3 !�ا��از� 

 ��رت را !� د
� ،+�م �ر�3ان ا)�� �H$	 از ��F ��د2 !�رژوا و !�رژوا در راس %'!	!

��)��@   ایE !�رای+�ن !� ا
"�Jد2 از ایE ��رت. ����3�
 در ه� �ر���� و �ر�3ه	 ،!+�م 

�ر !M#�ر�� y�A� رات�=� �J% د را !�ا��� 	اول ��!����ن . �#�ی+��3ن %'! �ایE �� در در�
�3� 	-Bا��ر�3ان ��اه+� !�د ه#��<�ر  E)+�+��@ه"�ی ��� 	ی?+ ��
 ه'اران  در رو

� _�� !-F�یb د
"��M، ز��ا�	، .D?�� و ���ی"� .��!�ران (���H و bی�F-! �H �3ر�.  



  
�+"��� 	
��
�ر�3ان د��Dل ��رت  .� ر
�)� .�ری5	 ��د �2�3 �3د��، �ر�3ان ا�3 !

�
�-+	 و . دی�M �5�اه+� 
�Xد��(� ��د را !� ا��Fر و D0=�ت  I�-6 ��ر�3ان !
���� ا�3 ��رت دره@ . �J5	 و رI�m �#��ر و �#�ی+�2 �6ر)#�ن و ��f	 و و�; ���ز ��ار��

� د��Dل ا($�)	 از ز��3	 #��	 ��اه+� !�د ! �+)�! �($�"E ��رت 
���ی� را دا("
� در ه#$�ر� !� ه#�ی�M د���ی	 ��ر� از ا
"o#�ر  و .i�?D و �++��ا)"	 !��6  	!. 

  
�.�2 �=� ���ی�ن �-�'اد2  �")�� Eه�ف از ای،	
�ن و ده�� ��د ری' ای+.  ���� و_��2 ��ر

$F. و ا!'ار-و در(� در ��"
��
� �+J?� ��د ! 	!��"

	 �l-"5 !�ا� د��
 ��� 
� ا� در در�� اول !�ا� .  ��د را دار��ه��")�� E�+H� . ��دم �fور� !�د!�ز!�+	 3^("

�ر�3ان �د
"�ن  ز%#"$�Fن وKزم !�د %�ا�; !�ا� �+<�ر،#ه ��(�
 � 2�J
 ���#�ن 

"#�دان روز را !�ز3� +@ .� ،م2 ا�Fن !�دی�ه��
 �� ا� �bH از %=�ی/ ��!�ط !)�3 

 	.�=D0 	ی'2، ���و و ��3ه�_ �
�زان را �5�ر��  .+�� و .+�� ! 4D+� Gو��ی �++ ���د .$�

�)�� از �0ی/ ا
"�Jد2 از .ود �ر�3ان را !� ��-w ��اه+� !�دH�ن ای+�ن دی� ی� ز �$���� 

�+M+�! �
���ی ��-��ر�3ان ��ا�	 !� %��ت ��د ادا�� داد2 ا�� �#�"�ا�+�  	��fارزش ا. 
9� ز��3	 �ر�3 ��ا�	 A( �9A( ه#�ن 	��fارزش ا Eای �� ا
"�Jد2 از .*�د !�د ���. �!

 !�ر ه� و !�ر ه� ����، .را �+"NJ ��$�د ره�Dان ایE %'ب ،اول�� و در در�� ،ه�� !�رژواز� 
!�ا� ادا�� E�+H را!<� ا� !� ����ریE ری' و در(� !�رژواز� ��اق ه�ی� ه� و ���#��	 ه� 

�ر�3ان . داد�� c��"
� ه#�E ا��وز رادی� ه� و .-�ی'ی����� ��د را !� ا
"�Jد2 از د$���� 

"#�ار !� زیM'اگ زدن در !�N��+� E ، راه	 �' ایE ��ارادار2 ��$++���
 �!�o#! � ��

 �?��� l-"5� ر�Fت و ا��=D0، ت�D
�+� Eدر ای 	m'� ح�Bا �+H �! �(�% E"�ی�در !
�++ �J"
���(� �+<=	 E�+H ��ی���.	 !� )�Aظ .�ری5	 ا
�. ا Eای . 

 
�$���� ا��وز در !�E ا(�ر2 !� ایE �$�ت .+�� یb ی�د�ور� .�ری5	 ا
�، ی�د�ور� !�ا� 

	.�=D0 N��+� �! 2�3� �B�+� �!�o� �� روز !� .A#; �=� و در!�ر�،.�د2 ه�� �ر�3 !��D) ، 
  ه�� .��!� ایE ا(�ر2 !� .!�ا� ��!�د 
��"E ��9م 
���ی� از ��ن ��د ��ی� ��M^ار��

� ، و)� 3^را،.�ری5	 �
�ر�3ان ��� ا 	�
++�M	 ��Y�)�� ا�"#� �! �� ی�د�ور� و .�
�=D0 Eروز ه�� ای Eه"�ی��

���ی� و،در دل 
�5 .�یE و  � �#�ی+��3ن D0=�.	  ��د را !

�+��F���� �3ر�
	 �ن ��Jو�"� و !^ر ��3ه	 D0=�.	 را در !�E .�د2 ه�� ��
�ر�3ان . و 
  ��Jه�@� و ��ه�� D0=�ت !� �=� ز!�ن، واژ2 ه� و��� !� .��!� ا��وز� از ($�� ه

=D0� �Mز����د را !ت دی���� a-�� 	.�=D0 @ه��J� ز!�ن و �ا��وز واژ2 ه� و ��Jه�@ . 
�ر yد، (�ای'#"
��ت �ر، ارزش ا��f	، ارزش ا��f	 �<-/ و  ���و� �ر، د�
 ،

،	��fخ ارزش ا�� ،	D��  CA! ع�f�� ،�(�� ��_ر ��)� و��ر�3ان  /�=A. و .?#/ و
�
�+��B .��� ا ��
� د��Dل (�د .� دو ��د o%�D� E�+H 2�3�0	 !�ی� از =D و �


در B�رت ��م (+��� د��/ دو
� و د(#E . د(#E !�ر
"	 .��5F داد2 (�د

��ه	 )D0 �MF=�ت دی�D. �Mی; ��اه+� (� و ��ا�ر� و .�(�Fن  ��ر�3ان !�ز ه@ !

� در ��� ا!=� و !�ز.�)�� �ن !� ه�ر ��اه� ر��$-! �� .+�� در ��� ا���ام ��9م 
���ی�.  
  
   
  
  
  
 
 


